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ژن نوكلئوتيد توالي تعيين و PCR روش از استفاده با پرورشي آالي قزل ماهيان از شده جدا مثبت گرم هاي باكتري شناسايي
ايالم شهرستان در 16S rRNA
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بوده، بلكه ها ميكروارگانيسم نوع اين از ناشي آلودگي درمان و كنترل پيشگيري، جهت در اساسي گامي تنها نه ماهيان باكتريايي هاي پاتوژن شناخت هدف: و مقدمه
مورد هنوز ايالم منطقه در پرورشي ماهيان استرپتوكوكوزيس به موسوم عفونت كننده ايجاد عوامل اينكه به توجه با دارد. بسزايي نقش نيز انساني جوامع بهداشت حفظ در

گرديد. انجام عفونت اين عوامل يا عامل شناسايي هدف با حاضر پژوهش لذا بود، نگرفته قرار دقيق مطالعه
16S rRNAژن (PCR) پليمراز اى زنجيره واكنش آزمايش در مثبت گرم باكتريايي هاي جدايه از شده استخراج DNA ي نمونه 165 تعداد كار: روش و مواد
نتايج تست تشخيص تأييد و توالى تعيين جهت PCR محصوالت 30 % آگاروز، ژل الكتروفورز طريق از ژن اين مناسب تكثير از اطمينان از پس شدند. داده شركت
در و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد موجود افزارهاي نرم از استفاده با آمده دست به هاى سكانس نمونه گرديد. ارسال جنوبى كره ماكروژن شركت به بيوشيميايى هاى

شد. اعالم درصد حسب بر ها جدايه از يك هر هويت و مقايسه (GenBank) ژنى بانك در موجود هاى توالى با ادامه
شدند. داده تشخيص اينيه استرپتوكوكوس (%14) مورد و7 گارويه الكتوكوكوس (%86) مورد 43 تعداد اين از آمد. عمل به توالي تعيين نمونه 50 تعداد :از بحث و نتايج
مخاطره به نيز را انساني بهداشت است ممكن بلكه شده، پروري آبزي صنعت به فراوان خسارات بروز سبب تنها نه باكتريايي، هاي عفونت ويژه به ماهيان هاي بيماري
بروز باعث مواردي در حتي و ماهيان مختلف هاي گونه در بيماري بروز سبب كه است مثبت گرم هاي كوكسي مهمترين از Lactococcus garvieae اندازند.
گرم مثبت كوكسي هاي باكتري ساير از ناشي هاي بيماري با آن از ناشي بيماري پاتولوژيك هاي نشانه حتي و كلينيكي عالئم طرفي از شود. مي انسان در بيماري
شناسايي را بيماري ايجادكننده اصلي عامل موارد، از بسياري در توان نمي پاتولوژيك و كلينيكي عالئم بر تكيه با تنها بنابراين بوده بسيار شباهت داراي آن خانواده هم
به جنس متعلق را ها جدايه ي كليه بيوشيميايي هاي تست كه بود حالي در اين شد ميسر مولكولي روش به باكتريايي هاي جدايه دقيق هويت پژوهش اين در كرد.
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اتخاذ تصميم در موثر هاى راه از يكى همواره ها آن به مبتال موارد موقع به شناسايى كنار در زا، بيمارى هاى باكترى بيوتيكى آنتى حساسيت بررسى هدف: و مقدمه
حاضر به ى مطالعه باشد. مى گوساله و گاو هاى گله سطح در معده و روده التهاب مهم عوامل از يكى سالمونال باكترى است. بوده مبتاليان درمان در جهت درست هاى

است. شده سازى جدا مشهد در اسهالى هاى گوساله از 1391 تابستان طى كه پردازد مى سالمونال باكترى بيوتيكى آنتى حساسيت بررسى
پس و شد اخذ مدفوع نمونه ،1391 سال تابستان طى مشهد در متفاوت پرورشى ى مزرعه دو در اسهال به مبتال ى گوساله 30 از مطالعه اين در كار: روش و مواد
در محيط كشت شامل بيوشيميايى هاى آزمون مشكوك، هاى پرگنه روى بر شد. داده كشت SS agar محيط روى بر براث، F سلنيت محيط در ها آن سازى غنى از
محيط كشت در سالمونال، لحاظ از شده تاييد هاى نمونه روى بر نهايت در گرفت. انجام SIMو آگار سيترات سيمون آگار، اوره ،MR-VP آگار، نيترات ،TSI هاى

پذيرفت. صورت بيوگرام آنتى آزمون هينتون مولر
بود قرار اين از بيوگرام آنتى تست ى نتيجه شد. جداسازى سالمونال ،(%6,6) مورد 2 از تنها اسهالى، هاى گوساله به مربوط مدفوع هاى نمونه ميان در بحث: و نتايج
داى به نسبت جدايه دو هر همچنين بود. حساس تريمتوپريم و نئومايسين، سايكلين، داكسى فلومكويين، دانوفلوكساسين، انروفلوكساسين، به ها، جدايه از يكى تنها كه:
گاو ى مزرعه دو در سالمونال %6,6 شيوع و حاصله نتايج به توجه با بودند. حساسيت داراى تتراسايكلين و سفالكسين لينكواسپكتين، جنتامايسين، فلورفنيكل، فلوكساسين،
انجام و تشخيص، جهت در باكترى اين حضور سنجش و پايش است، محتمل سالمونال هاى جدايه در كه دارويى هاى مقاومت در تنوع همچنن و مطالعه، مورد دارى
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